Disclaimer
Marieke Verhaak besteedt uiterste zorg bij de samenstelling van deze
website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin
vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben
genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te
stemmen en daaraan gebonden te zijn.
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die zij/hij maakt op grond van
de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De
gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze
website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder
voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.
Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s,
illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door
het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij Marieke Verhaak. De informatie op deze
website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is
het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie
over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder
vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar
wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd.
Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van
enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een
andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze
website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden
dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden
ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment
te wijzigen dan wel te verwijderen.
Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website
op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie
volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven
om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid
aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn
van de website.
Marieke Verhaak doet haar best om ervoor te zorgen dat de visualisaties
altijd beschikbaar zijn. Marieke Verhaak kan nooit verantwoordelijk
gehouden worden voor technische problemen buiten haar invloed.

Voor gebruik van de databandbreedte van de server geldt een ‘fair use
policy’. In de praktijk betekent dit dat bij normaal gebruik de visualisaties
onbeperkt toegankelijk zijn. Marieke Verhaak houdt het recht om bij
excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.
De auteursrechten van de ontspanningsoefeningen (gratis en betaald) blijven
eigendom van Marieke Verhaak. Aan het downloaden, afspelen of beluisteren
van gratis ontspanningsoefeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle aangeboden ontspanningsoefeningen (gratis en betaald) zijn alleen voor
persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de ontspanningsoefeningen (gratis
of betaald) te kopiëren, publiceren, verspreiden of op een andere manier voor
derden toegankelijk te maken of in het openbaar af te spelen zonder
uitdrukkelijk toestemming vóóraf van Marieke Verhaak.
Marieke Verhaak behoudt het recht om in geval van directe of indirect schade
ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze disclaimer, deze
schade te verhalen op de gebruiker.
Marieke Verhaak doet haar best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist
en compleet is. Marieke Verhaak kan nooit verantwoordelijk gehouden
worden voor de gevolgen van eventuele fouten.
Marieke Verhaak kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk
gehouden worden voor nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien
uit het gebruik van de aangeboden visualisaties. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies in te winnen
over het gebruik van deze visualisaties bij de huisarts of specialist.
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